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 Kortare meddelanden.

 Barnantalet pr familj i Frankrike.

 Ar I896 bildades i Frankrike en forening >Alliance nationale pour
 l'accroissement de la population francaise med andamal att fasta den all-

 manna uppmarksamheten pa den fara, som folkminskningen innebar f6r den

 franska nationen, och att framkalla matt och steg, lampliga att bidraga till

 en 6kning af nativiteten. Ur en nyligen utkommen publikation af denna
 forening har den bekanta franska statistikern J. Bertillon meddelat nagra

 data och f6rslag uti Journal de la societe de statistique de Paris for April
 detta ar.

 1896 var familjernas (inkl. skilda, enkor och enklingar) barnantal
 f6ljande:

 Antal barn Familjernas
 for familj antal
 o . ................. 1,808,839

 I ... .............. 2,638,752

 2 .. ................ 2,379,259

 3 . . . . ..... ......... 1,593,387
 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984, 62

 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584,582

 6 . ................. 331,640
 7 . . . . . . . . ..... . 289,771
 Okandt antal ........... 234,855

 Af jamforelser med statistik fran andra hall drages den slutsatsen,

 att antalet rent sterila aktenskap ej ar relativt st6rre i Frankrike an annor-

 stades, sa att salunda nativitetens ringhet uteslutande beror pa det ringa
 barnantalet uti de icke sterila familjerna.

 Det unders6kes sedermera, hvilket inflytande familjernas ekono-
 miska stallning har pa barnantalet.

 Dels lamnas en statistik r6rande medelantalet barn pr familj i
 olika distrikt af Paris, hvilken utvisar att detta medelantal ar st6rre i distrik-

 ten med samre lottad befolkning an i dem med en bemedlad eller rik be-
 folkning. Samma resultat skulle en statistik rorande forhallandet mellan

 barnantalet och kvarlatenskapens storlek vid dodsfall i Frankrike, uppgjord
 af F. Faure, utvisa. Slutsatserna ur denna statistik aro dock ej fullt be-
 visande. Det ar ju i 6frigt st6rsta sannolikhet for att resultatet ar riktigt.
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 Enligt en af ofvannamnda f6rening utarbetad statistik ar barn-
 antalet pr familj betydligt lagre bland de lagre tjanstemannen an i befolk-
 ningen i dess helhet.

 Det meddelas vidare ett sardeles originellt f6rslag, som namda for-

 ening framstallt f6r att g6ra en borjan med att beframja nativitetens till-
 vaxt. Staten skulle lata tjanstemannens loner i viss man blifva beroende
 af antalet af deras barn. Hvarje tjansteman med minst tre barn skulle fa

 ett lonetillagg pr barn, hvars storlek dock skulle stiga med antalet barn.
 Den som har 3 barn skulle fa 50 francs pr barn eller sammanlagdt I50
 francs tillskott. Den som har 4 barn skulle fa IOO francs pr barn eller

 400 francs. F6r 5 barn skulle erhallas I5o francs, alltsa sammanlagdt 750
 francs tillskott. De fa faderna till 7 barn skulle fa ett tillskott af 250
 francs pr barn eller sammanlagdt 1,750 francs. Det sinnrika i f6rslaget
 ligger i att hvarje 6kning af barnantalet medf6r en 16ne6kning, som vaxer
 med det barnantal som forut finnes och som vid nagot storre barnantal ar

 mer an tillrackligt f6r att bekosta uppfostran af tillokningen i familjen. For

 det 3:dje barnet erhalles 150 francs, f6r det 4:de 250 francs, for det 5:te 350
 francs, f6r det 6:te 450 francs, f6r det 7:de 550 francs o. s. v. i lonetillskott.

 Berakningar angaende den finansiella sidan af f6rslaget har f6r-

 eningen ock gjort, dock pa grundvalen af nuvarande barnantalet. Men da

 meningen ju ar, att anordningen skulle leda till 6kning af nativiteten, aro
 dessa berakningar ej tillfyllest.

 Det aterstar emellertid att finna tjanliga f6rslag att hoja nativi-
 teten hos befolkningen i dess helhet. Ty f6r detta andamal blefve val
 nyssnamnda f6rslag val dyrt. Tillampadt pa hela franska befolkningen en-

 ligt ofvan angifna statistik r6rande barnantalet skulle det kosta staten en
 arlig utgift af omkring 2 milliarder francs. Och om syftet vunnes och
 barnantalet vaxte, skulle det blifva annu dyrare.

 Det indiska myntexperimentets kostnader.

 I The Economic Review for April detta ar f6rekommer en artikel
 af W. W. Carlile, som bl. a. behandlar detta anmne. Forfattaren s6ker

 dari g6ra en berakning af, hvad den f6r Indien tillampade myntpolitiken
 direkt kostat Indien. Trots silfrets fran b6rjan af S87o-talet fortgaende
 vardesankning uppratth6lls, somn bekant, den rena silfvermyntfoten i Indien

 i det langsta. F6rst 1893 skedde andring, da utmyntning af silfvermynt
 for enskildes rakning upph6rde och regeringen ensam beholl denna ratt.
 Silfverpriset, soni i borjan af i870-talet h61l sig mellan 6o och 61 pence
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